
Cata eg S 

Aquest és el teu boli, el boli 
que serveix per quan no 
has d'escriure res! 

Amb aquest got podras 
beure aigua facilment... 
només has d'obrir l'aixeta i 
omplir un altre got. 

El fenomen d'aquest estiu: 
el rellotge solar de polsera. 
Mai més arribaras tard (de 
dia, és ciar). 

Una volteta en bici amb la teva amiga? Amb aquesta bicicleta segur que 
no et mouras de lloc, pero us ho passareu genial! 



Tens anima d'inventor? T'agrada imaginar coses que encara 
no existeixen i que poden ser molt útils (o no)? Aquesta és la 
teva secció! Dissenya els teus propis objectes impossibles i 
sigues el proper Leonardo da Vinci (pag. 14)! Ah!, i no t'oblidis 
d'explicar perque serveixen. 

Dibuix: Dibuix: 

Explicació: Explicació: 
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Explicació: Explicació: 
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ll·lustrat per Romina Martí 

Ets capa<;: de trobar una agulla en un paller? Et diverteixes buscant tresors? T'agrada obser-
var allo que t'envolta i et flxes, sempre, en els petits detalls? Si has contestat que sí a la major 
part de les preguntes, aquesta secció t'agradara! Busca les 12 diferencies. Endavant! Gaudeix 
d'aquest món magic i animal tan peculiar! 
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Com a bon namakia, segur que podras resoldre aquests 
mots encreuats en un abrir i tancar d'ulls. Per si de cas, 
et donem unes quantes pistes perque descobreixis les pa
raules que s'hi amaguen, que, per cert, han sortit en alguna 
pagina de la revista. 
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El Titanic va xocar contra un ... 

T enen una vida secreta 

plena d·aventures. 

A l'andana se n'han 
perdut unes quantes. 

~ f/U,8, poi.& püúA,Jt, 

""""""" e«MU. 

t I d tu~ lt'~ fdltd dlJu~d? L---1,_--1, _ __.__.,,,, 

e. &, lllJUL 1aÍtúrn6~ ck fea, de ueAJi:at. 

t. Aquesta paraula té a veure amb lotes les seccions de la revista. 
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Escrit per Sara Melina 
ll·lustrat per Lirios Bou 

En Pelut és un monstre amb els ulls grans i la boca petita. Li agrada molt menjar i 
s'empassa tot allo que cau a les seves mans. Viu amagat sota el meu llit i a les nits, 
mentre dormo, surt a passejar per l'habitació a la recerca de qualsevol cosa que 
es pugui endur a la boca. Els mitjons i els llapis de colors són uns deis seus apats 
preferits. Pero el que més li agrada és llepar els meus llibres, diu que tenen un gust 
especial , i quan em llevo me'ls trobo empastif ats de baves! 

Ja fa temps que penso que en Pelut menja massa. Tot i la seva minúscula boca, és 
capac; d'empassar-se un munt de quilos d'objectes estranys. Quan el primer raig de 
sol entra per la finestra, en Pelut torna al seu amagatall. Pero cada cop li costa més 
ficar-se sota el llit. Quan ho fa, el llit s'aixeca perqué les potes ja no toquen el terra, 
comenc;a a trontollar i jo acabo caient. He de parlar amb ell , aixo no pot continuar 
així! 
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Per que creus que en Pelut menja tant? lnventa't un final per aquesta historia i iMus
tra'I. Envia'ns-ho a hola@revistanamaka.com. El final més original i el dibuix més 

divertit guanyaran un exemplar del proper número de la revista! 



BERI 
ll·lustrat per Bernat Muntés 

Mira-les com treballen! 1 és que l'hivern és molt llarg 
i les formigues han de tenir el rebost ben ple. 

Ajuda la formiga a arribar-hi! 



Les~ dif erincies! 
A l'edat mitjana, l'época deis cavallers i els comtats, a una dona com la Constanc;:a l'haurien 

acusat de bruixa i l'haurien condemnada a morir a la foguera. Pero la realitat és que la Cons
tanc;:a és una dona molt savia, que coneix molt bé el poder curatiu de les plantes i les especies 
i que prepara els millors remeis per les malalties deis seus ve·,ns. Que deu estar preparant avui? 

ll ·lustrat per Pamela Barbieri 



Secció 
CIENTiFICA Boques, boquetes i becs 

Obre la boca i digues: «Aaah». Bé, ja pots tancar-la. Tens al voltant de 23 dents, una 

llengua una mica viscosa i una mandíbula que et permet obrir i tancar la boca per triturar 

els aliments. Tens sort! Una boca com cal és essencial per somriure, produir saliva, maste

gar i empassar. Pero no totes les boques són iguals. A Namaka t'ensenyem les goles i els 

becs més curiosos del món animal. 

El pelica és un ocell molt curios. Té una bos

sa sota el bec que li resulta molt útil. L'obre, 

el submergeix a l'aigua i deixa que entrin els 

peixos més petits. Després els guarda a la b<:s_

sa, escup l'aigua i se'ls empassa. Quan el pellca 

vol menjar-s,e un peix més gran, el ~aptur~ amb 

la punta del bec, el llen<;a enlaire I el pe,x_ e~~ 
de cap a !'interior de la seva bossa. Al pellca 11 

. 1 
agrada fer malabansmes. 



Ens creus si et diem que l'os formiguer no té mandíbula 
ni dents? No pot ni abrir ni tancar la boca i tampoc pot 
mastegar! Aquest animal tan estrany té un morro allargat 
en forma de tub i utilitza la seva !lengua, llarga i llefiscosa, 
per atrapar formigues. Amb un sol moviment de !lengua 
és capa<; d'enxampar un munt de formigues que s'em
passa de cop i envia al seu estómac. 

-

Saps que la serp pot empassar-se un conill o 
un ratolí sencers? A diferencia del que fas tu, 
no mastega el menjar per fer-lo més petit. Un 
cop ha capturat la seva presa, obre molt i molt 
la boca, perqué té unes mandíbules especials 
i una pell molt elastica. A poc a poc i amb l'aju
da del seu esquelet, va empenyent el menjar 
cap a l'estómac. 

_.. -



ll ·lustrat per Eva Montero 

LES RUSQUIMAGDALEHES 
Ets un privilegiat! La Rusqui et regala la recepta secreta de les seves supermagdalenes! 

Aixo sí, esperem que no et despistis i les decoris amb coses estranyes com ha fet ella ... 

Inqre.die.nts: 

2ous 

200g 
de llet 

. , 
Pre.parac10: 

200g 
de sucre 

• Trenca els ous en un bol i afeg_eix-hi ~ 
. l'ol ·1 Remena-ho una mica am 

sucre 1 · . 1 11 t · 
la batedora. Tot seguit, ~voca-h1 a e , 

remena una miqueta mes. 

200g 
d'oli d'oliva 

suau 

280g de 
farina de 

rebosteria 

25gde 
llevat 

en pols 



• Vinga, que ja quasi bé ho tenim! Omple 
els motlles de les magdalenes amb 3/ 4 
parts de massa. 

• Posa les magdalenes al forn (ja calent). 
Durant 8 minuts el forn ha d' estar a 
240º, després hauras de baixar la tem
peratura a 180° i coure les magdalenes 
10 minuts més. 

Conse.lls: 

• Ara arriba un moment molt important i 
una mica cansat, tira la farina i el lle
vat tamisats a la mescla. Pots incorpo
rar-los mica en mica perque et sigui 
més facil de remenar. Ho has de batre 
durant 5 minuts. Anims, forc;:ut! (Sem
pre és més facil amb una batedora 
electrica, és ciar!). 

• Tapa el bol de la massa amb paper 
transparent i posa'I a la nevera durant 

24 hores. 

1. Per comprovar que les magdalenes ja estan al seu punt, punxa-les amb un escuradents. Si surt net, 

ja les pots treure del forn. 
2. Si vols que tinguin una mica més de gust, pots afegir la ratlladura d'una llimona o trossets petits de 

poma a la massa. Quedaran boníssimes! 
J. Abans de posar les magdalenes al forn pots decorar-les amb una mica de sucre o tirar- hi uns 

quants pinyons o trossets de xocolata pel damunt. 
4. Un cop cuites, pots decorar les magdalenes amb xocolata de cobertura desfeta, amb una mica de 

nata muntada o amb crema de mantega. 

Bon 
profit!! 
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LETRES 

Amb l'ajuda de les pistes, troba les lletres que falten i completa aquests 
mots encreuats. Te'n donem algunes perqué et sigui més facil d'omplir! 

Cadascuna de les paraules ha sortit alguna vegada a la revista. 
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HORITZONTALS: 
• Tipus de pet. 
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7. Formatge de color blau que fa una mica de pudor. 
8. Animal que rosega les cadires de la taula del menjador. 
9 . Persona molt delicada amb el menjar. 
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Plat que prepara el nostre poeta despistat a la seva família. 

VERTICALS: 
1. Tipus de pintura que es fa amb aigua i especies. 
2 . Nom del monstre que menja molt i s'amaga sota del llit. 

Lloc on viuen les formigues. 
S. A la Xina, manera d'agrair un bon apat. 
6 . Plat que prepara el cuiner Bartomeu a Maria Sonsa. 
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.· Festa de ·· · • 

Pll AMEs · 
Escrit per Sara Molina 

ll·lustrat per Paula Vallejo 

Fa una setmana que en Lleó ha comen<;at a organitzar el seu aniversari i ha decidit 
celebrar una festa de pijames molt original. Sorprenentment, la primera cosa que de
mana als seus amics quan entren a l'habitació és que no es posin els pijames i que els 
deixin, ben estirats, sobre del llit. Els nois i noies es miren estranyats mentre en Lleó 
obre el llibre Encanteris divertits per nens i nenes de 8 anys. El petit bruixot tanca 
els ulls, estira els bra<;os amunt i diu tot concentrat les paraules magiques: «Ratina, 
patina i karina». 1 les repeteix: «Ratina, patina i karina». 1 encara les diu una tercera 
vegada: «Ratina, patina i karinaaaa!!». L'habitació ha quedat a les fosques. Pero la 
lampada de la tauleta de nit il ·lumina el llit, on hi ha els pijames. De sobte, la maniga 
d 'un deis pijames s'aixeca, i a continuació la resta de la samarreta i el pantaló. Els 
pijames tenen vida propia! 

«Aixo sí que és una veritable festa de pijames!», pensa en Lleó. La roba baila per 
l'habitació i les samarretes xoquen amb les parets perqué no s'hi veuen. Ouan els 
pijames mengen, els pastissets entren pel forat del coll i cauen aterra per una man· 
ga. Els nens riuen veient comes diverteixen els seus pijames entremaliats. Tot d 'un 
un pijama obre la porta de l'habitació i marxa escales avall. Tot es queda en siler.i 
tothom es mira i, de cop i volta, la resta de pijames també marxen. «I ara qué?», 
la Laia. «Lleó, atura'ls!», afegeix en Tomas. De sobte en Narcís crida: «En Lleó no s 
pot ajudar, s'ha quedat adormit. L'encanteri l'ha deixat baldat i no es despert r.a 
qué, qui aturara els pijames?» . 
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11 · lustrat i escrit per: 



ll-lustrat per Bernat Muntés 

Al centre de l'univers se celebra una festa. Hi aniran tots els habitants 
de les galaxies més properes. Pero a l'espai les distancies són !largues 
i a~ribar-hi no és tan facil com anar de casa a l'escola. Ajuda aquesta 

colla marciana! yes en compte, perqué els camins se separen i potser 
has de tornar enrere per canviar de ruta. · 



Un ... dos ... tres ... 
Escrit per Sara Malina 

. , . 11 · lustrat per Paula Vallejo 

a ~1na va ne1xer u~ matí d'hivern al mig d'un prat verd i humit. Feia molt de fred 
ero el cabell blanc I esponjós de sa mare l'abrigava. El seu naixement va ser tot u~ 
sdeveniment. La resta _d e ,companyes d e la mare van arribar fent saltironets i co-
rents muntanya avall. Ninguno es volia perdre la carona de la Gina, que mirava al seu 
oltant tota esverada ¡ es preguntava d'on haurien sortit tantes i tantes ovelles. Sí, la 
,na era una ovelleta molt petita, pero tenia un problema molt gros: no podía dormir. 

La Gina no dormía mai. A les nits els seus ulls creixien i es feien grans com plats. Mai 
no tenia son. Al matí, quan la resta d 'ovelles es despertaven i explicaven qué havien 
somiat , la Gina es posava trista . Si mai dormía, mai tindria somnis! Un dia, la Llaneta, 
l'ovella més vella i més savia de totes, li va dir que ella coneixia un true que feien servir 
els huma ns per dormir. Potser a ella també li aniria bél «Sabies que els humans comp
ten ovelles abans d'anar a dormir? Diuen que així es relaxen i agafen el son. 1 tu? Per 
qué no proves de comptar humans?». La Gina ho va provar. Un huma. dos humans, 

tres humans ... De sobte, la Gina es va trobar en un ... 



Ups! 1 fins aquí la primera part de la historia. Creus que la Gina va poder solucionar el sel 
problema? o potser el consell de la Llaneta no li va servir de res? Com acaba aquesta his• 
oria? El millor final i la iMustració més esbojarrada tenen premi! Envia'ns la teva propost 

a hola@revistanamaka.com i podris guanyar una caixa sorpresa de Kreiva Box! 
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